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�Tingsryds 
�kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens 

plats och tid 

Under-
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAG/BEVIS 

Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tings1yd 
Tisdagen den 10 februari 2020, kl.08:00-13.00 

Birgitta Arvidsson (KD), ordförande 
Lennait Fohlin (C), vice ordförande 
Johan Johansson (S) 
Mikael Håkansson (M) 
Anna Johansson (C) 

Anna Arvidsson (Nämndsekreterare) 
Camilla Nonman (Miljö- och byggnadschef), t o m§ 38 
Henrik Paulsson (Utvecklingschef) 
Jonas Weidenmark (Teknisk chef) 
Karin Berggren (Lokalstrateg), § 34 
Johanna Lindqvist (Planarkitekt), t o m§ 37 
Kenth Axelsson (Fritidssamordnare), §§ 40-43 
Rose-Marie Svensson (Näringslivsutvecklare), § 50 

Tomas Blomster (S, ersättare i utskottet), t o m§ 44 

Lennait Fohlin (C) 
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< Lennait F ohlin 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Justerare 

Teknik- och utvecklingsutskottet 

2020-03-10 
Datum då 

2020-03-16 anslaget tas ned 2020-04-08 

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd 

···-�·-················ Anria Arvidsson 

I Utdrngsbesty,kande 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

Sammanträdet inleds med besök på Mårslyckeområdet. 

§ 29

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet fastställer utsänd dagordning

med anmält extra ärende.

Sammanfattning av ärendet 

Dagordning för sammanträdet har tillkännagetts ledamöter i teknik- och 

utvecklingsutskottet. 

Anmäls extra ärende: Kyrkö Mosse, bilkyrkogården 

� 
I
Utdrngsbesty,kandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 30

Anmälan av jäv 
Dm KS/2020:320 

Beslut 

I. Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet 

Ingen ledamot anmäler jäv under sammanträdet 

lf I 

Utdmgsbestyrkande 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 31

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dnr: KS/2020:124 

Beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadschef Camilla Nonman informerar enligt följande: 

• Många planer är under arbete på förvaltningen.
• Den 26 mars ger Lantmäteriet en kurs i digitalisering av planer mm,

kl 10-16, via weben. Ledamöter i utskottet är välkomna att delta.
• Det finns ett regeringsuppdrag att digitalisera hela

samhällsbyggnadsprocessen. Därför är digitalisering en hög

prioritering.
• GIS-tekniker Linnea Larsson ska ta fram en digital kommunkaiia där

olika servicefunktioner finns utmärkta.

I 

Utdrng,bosty,kandc 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 32

Information från utvecklingsavdelningen 
Dm: KS/2020: 122 

Beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet 

UtvecklingschefHemik Paulsson informerar enligt följande: 

• Utredning pågår om avloppsanläggning på fastigheten Yxnanäs 2:3,

Djupasjöns camping. Kommunalt vatten finns redan. Föreningen

Holken sköter campingen och badplats
• Kommunen har gällande avtal gällande Djupasjöns badplats

(Yxnanäs).
• LOVA-projektet i Fiskestadssjön pågår. Djup- och höjdmätningar

har gjorts. Inf01mationsmöte hölls 9 mars i Väckelsång med samtliga

markägare för att förankra projektet. Slutrapp01i av projektet ska

lämnas till länsstyrelsen i november 2020. Rapporten är en förstudie.

Syftet med projektet är att begränsa lägsta vattennivån i sjön.
• Många fritidsärenden är pågående. Detta gäller bidragsansökningar

från föreningar.

• Kommunikationsenheten har för tillfället hög belastning.
• Det finns flera tätortsnära promenadstråk i Tings1yds täto1i förutom

el-ljusspåret i Korpalycke.

I Utdrngsbosty,kande 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 33

Information från tekniska avdelningen 
Dm: KS/2020:117 

Beslut 

1. Teknik- och utvecldingsutskottet tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet 

Teknisk chef Jonas Weidenmark info1merar enligt följande: 

• Jonas W går igenom avdelningens arbete i Stratsys med

betoning på aktiviteter.
• Sjögullsprojektet har LOVA-pengar för 2020. Detta bidrag ges

numera endast för ett år i taget.
• Hastighetsplanen i Linne1yd är överklagad.
• Riktlinjer för användning av allmän platsmark ska tas fram.
• Lekplatserna i kommunen behöver ses över.
• Trafikverket har parkeringsplatser på väg 120 vid

vattenskyddsområde i NoITaiyd. Det är kommunens vilja att

flytta dessa till Blidingsholm.
• Bron i Blidingsholm ska renoveras med tanke på ålens

vandringsvägai·.
• Ny avfallsplan för Tings1yds kommun. Nämnder och styrelser

har nu inkommit med yttranden till kommunstyrelsen, som

beslutar om yttrande 23 mars.
• Sluttäckningen av deponin på Elsemåla ÅVC är problematisk.
• Kalkningen av sjöar görs, men anslagen från länsstyrelsen är

mindre. Därför finns riktlinjer att generell kalkning inte ska

göras utan bara i vissa särskilt utsedda sjöar.
• Belysning strandpromenaden i Ryd. Mmk- och

exploateringsingenjör Torsten Blome handlägger ärendet.
• Strukturell utredning av måltidsverksarnheten pågår.
• Digitala verktyget "byggdagbok" ska användas för

kommunikation med Tings1ydsbostäder AB.
• Medborgarförslag gällande belysning i Urshult har inkommit.

Detta tas upp som eget ärende på sammanträde 8 april.
• Översyn av färdtjänst pågår.

(1r I 

Utdragsbestyrksnde 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 34

Information från lokalförsörjningsgruppen 
Dm: KS/2020:1 

Beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet tar emot inf01mationen.

Sammanfattning av ärendet 

Lokalstrateg Karin Berggren informerar enligt utsänt underlag. Hon 
redovisar även genomförda investeringar. 

Beslutsunderlag 

1. Rappo1iering gällande lokalförsö1jning till kommunstyrelsen

1�1n- I Utdrngsbestyckande
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 35

Beslut samt återrapportering från kurser, konferenser och 

politikerbesök 
Dm: KS/2020:190 

Beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet 

UtvecklingschefHemik Paulsson info1merar att näringslivsutvecklama 
Rose-Marie Svensson och Eddie Hansson kommer att delta i Sveriges 
Kommuners och Regioners (SKR) konferens om besöks.näringen 12-13 
mars. 

I Utdrngsbestyrkandc 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 36

Begäran om ändring av stadsplan för Tingsryds köping 

(07-TIK-127) 
Dnr: KS/2020:437 Dnr: MBN 2020-0092 

Förslag till beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att verkställighet med begäran om ändring av stadsplan för

Tingsryds köping skjuts fram för att en plan av processen bör

behandlas i budgetprocessen 2021 och kommande års

budgetprocesser.

2. Återkoppling i ärendet sker till teknik- och utvecklingsutskottet 11

augusti 2020 med en långsiktig processplan för ärendet.

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har vid upprepade tillfällen haft svårigheter 

att bevilja bygglov framför allt på grund av gamla starkt reglerade 

stadsplaner/detaljplaner. I Tingsryd finns en väldigt gammal stadsplan 07-

TIK-127 från 1946. Miljö- och byggnadsnämnden anser att denna stadsplan 

bör ändras och mer flexibla detaljplaner ersätta denna. Att göra om gamla 

planer kan ge väldigt god effekt för de som bor och verkar i Tings1yd då de 

vill bygga eller etablera något. Miljö- och byggnadsnämnden är medveten 

om att det är en stor plan som reglerar stora delar av Tingsryd och att det 

kommer att innebära ett stmt arbete. Miljö- och byggnadsnämnden anser 

dock att detta bör prioriteras för att underlätta för de som bor och verkar i 

Tings1yd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar, med instämmande av Lennait Fohlin (C), att 

verkställighet med begäran om ändring av stadsplan för Tings1yds köping 

skjuts fram för att en plan av processen bör behandlas i budgetprocessen 

2021 och kommande årens budgetprocesser. Återkoppling sker till teknik

och utvecklingsutskottet 11 augusti 2020 med en långsiktig processplan för 

ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att teknik- och utvecklingsutskottet beslutar i enlighet 

med Anna Johanssons (C) yrkande. 

I Utdrngsbostyckande 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 36 forts

Dnr: KS/ 202:437 Dnr: MBN 2020-0092

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-03

2. Beslut MBN 2020-02-10, § 28

3. Stadsplan 07-TIK-127

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen, mbf@tings1yd.se 

Camilla N01Tman, miljö- och byggnadschef 

Birgitta Holgersson, Planarkitekt 

I 

Utdrngsbestyckande 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

� 

§ 37

Antagande av planprogram för Mårslycke 1 :29 m fl 
Dm: KS/2019:1422 Dm: MBN 2019-0576 

Förslag till beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringarna i

planprogram för fastigheten Mårslycke 1 :29 m fl med den

förändringen att del av befintlig hage blir hänvisad till

campingområdet och att likvärdig yta hänvisas väster om nuvarande

rid/hästverksamheten.

Reservation 

Ordförande Birgitta Arvidsson (KD) reserverar sig mot förslaget till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2010-10-27 att ge kultur- och 

fritidschefen i uppdrag att med hjälp av plan- och miljökontoret utarbeta ett 

förslag på utveckling av Mårslyckeområdet. Arbetet med att ta fram ett 

planprogram för området påböijades under år 2013 men lades senare på is. 

Ar 2019 gjorde miljö- och byggnadsförvaltningen ett omtag och upprättade 

ett planavtal med Kommunstyrelsen. BSV arkitekter och ingenjörer fick i 

uppdrag att ta fram ett planprogram för området. Syftet med programmet har 

varit att utreda lämplig markanvändning och att översiktligt behandla frågor 

som rör bebyggelse, trafik, miljö och genomförande. Planprogrammet ska 

användas som underlag vid framtagandet av detaljplaner i området. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-21 att programmet skulle skickas ut på 

samråd enligt 5 kap. 10-11 §§ PBL och att ett öppet samrådsmöte skulle 

hållas med allmänheten. Planen var ute på samråd under 2019-11-28 till 

2020-01-13 och den 27 november hölls ett öppet samrådsmöte med 

allmänheten. Under samrådstiden inkom 42 yttranden från berörda sak.ägare, 

myndigheter, allmänheten m.fl. I samrådsredogörelsen har Miljö- och 

byggnadsförvaltningen presenterat och tagit ställning till samtliga yttranden. 

I Utdrngsbestyckandc 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 37 f011s
KS/2019:1422 dm: MBN 2019-0576

Föreslagna ändringar presenteras i sanu·ådsredogörelsen och den 

uppdaterade planprogramskaiian. Övriga handlingar uppdateras inte förens 
ändringarna har blivit godkända. Detta för att begränsa konsultkostnaderna. 

Sammanträdet ajourneras. 

Sammanträdet återupptas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) och Lennai1 Fohlin (C) yrkar att ändringarna i 
planprogram för fastigheten Mårslycke 1 :29 m fl godkänns med förändring 
av del av befintlig hage blir hänvisad till campingområde och att likvärdig 

yta hänvisas väster om nuvarande rid/hästverksamheten. 
Johan Johansson (S) och Mikael Håkansson (M) ansluter sig till yrkandet. 

Besluts gång 

Ordföranden finner att teknik- och utvecklingsutskottet beslutar i enlighet 
med Anna Johanssons (C) och Lennai1 Fohlins (C) yrkande. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-02-28
2. Sanu-ådsredogörelse

3. Planprogramkaiia

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen, mbf@tings1yd.se 
Camilla Nonman, Miljö och Byggnadschef 

Johanna Lindqvist, Planarkitekt 

I Utdrngsbesty,kand, 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 38

GIS-strategi för Tingsryds kommun 
Dm: KS/2020:430 Dm: MBN 2020-0174 

Förslag till beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige att uppdatera Tingsryds kommuns

strategi för kaiia och GIS.

Sammanfattning av ärendet 

GIS är en förk01ining för Geografiska Inf01mations System. Ett geografiskt 

informations system är ett datorbaserat system som används för att samla in, 

lagra, bearbeta, analysera och presentera geografisk information. Med 

geografisk inf01mation menas all information som har en koppling till en 

fysisk plats. Det vill säga all typ av inf01mation som kan ha koordinater och 

placeras ut i en kaiia. Med hjälp av GIS skapar man så väl digitala kaiior 

som papperskartor. 

Idag används GIS i flera av kommunens olika verksamheter och av flera 

olika yrkesroller. GIS används både för att kommunicera information till 

anställda och för att kommunicera info1mation till medborgare och besökare. 

Anställda på Tings1yds kommun använder GIS för att få fram en digital 

kaiibild med tillhörande info1mation om t.ex. fastigheter, byggnader, vägar, 

skyddade områden, ledningar, markanvändning, verksamheter m.m. GIS 

används även för att skapa egen geografisk inf01mation t.ex. i fo1m av 

ledningar, byggnader och detaljplaner. 

I slutet av år 2015 antog kommunfullmäktige ett beslut om att anta en 

kaiistrategi för Tings1yds kommuns geografiska system. Målet vai· bland 

annat att få en ökad användning av befintliga kaiidata och GIS för att på så 

sätt få en effektivare och säkrai·e handläggning med högre kvalite på 

beslutsunderlagen. Annat mål med strategin vai· att GIS ska organiseras 

utifrån perspektivet att den geografiska informationen är en gemensam 

resurs som skall finnas tillgänglig för alla förvaltningar och bolag och 

däimed vara integrerad i kommunens IT-miljö i st01i. 

I 
Utdragsbesty,kande 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 38 folis

Dm: KS/2020:430 Dm: MBN 2020-0174

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-02-25

2. Kaiistrategi för Tingsryds kommuns geografiska system, beslut

kommunfullmäktige 2015-12-14, § 195.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen, mbf@tings1yd.se 

Camilla Nonman, Miljö- och Byggnadschef 

Linnea Larsson, GIS-tekniker 

1� In 
I Utdrng,bosty,kand, 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 39

Yttrande över förslag till cykelstrategi för Tingsryds 

kommun 
Dnr: KS/2019:330 

Beslut 

I. Teknik- och utvecklingsutskottet har inget att erinra i ärendet.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-19 att översända förslag till 

cykelstrategi till berö1t utskott med ansvar för turism- och utvecklingsfrågor 

för yttrande till kommunstyrelsen. Detta utskott är efter 2020-01-01 teknik

och utvecklingsutskottet. 

Cykelstrategin har varit på remiss i de politiska grupperna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-03 

Beslut kommunstyrelsen 2019-12-16, § 383 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

fl I Utdrng,bestyrkande 
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Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 40

Fridafors Fritidscenters förutsättningar för 

verksamhetsstöd 
Dm: KS/2020:453 

Beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet beslutar att Fridafors Fritidscenter

inte ska anses som bidragsberättigat enligt riktlinjer för föreningsstöd

för ideella föreningar.

2. Teknik- och utvecklingsutskottet beslutar att ge Fridafors

Skytteförening möjlighet att inkomma med en extra ansökan 2020

gällande den av ungdomssektionen nyttjade anläggningen vid

fritidscentret. Detta för att ge föreningsverksamheten inom Fridafors

Skytteförenings ungdomssektion möjlighet till en fo1isatt

föreningsverksamhet. Detta gäller under förutsättning att

huvudstyrelsen inkommer med ansökan till Tings1yds kommun.

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutskottet gav utvecklingsavdelningen i uppdrag att utreda 

huruvida den ideella alliansen Fridafors fritidscenter skulle anses vara 

bidragsberättigade eller ej efter 2019 års beslut om verksamhetsstöd. Efter 

att deras ansökan inkom om verksamhetsstöd 2020, så har det påbörjats en 

dialog med Paul-Willy Ohlsson från Fridafors fritidscenter. 

Till deras ansökan har det begätis in kompletterande underlag, såsom 

årsmöteshandlingar för de tre föreningarna som från böijan utgjorde 

allianssammanslagningen: Fridafors IF, Almundsryds Pistolskytteklubb och 

Fridafors skytteförenings ungdomssektion. 

Pistolskytteklubben har Fritidscentret inte någon kontakt med sedan en tid 

tillbaka. 

Fridafors Skytteförening har ingen kontakt med sin ungdomssektion enligt 

ordförande Lars F ornander i huvudstyrelsen. 

Alliansens stadgar antogs 2000 och har inte uppdaterats sedan dess, trots att 

verksamhet och styrelsesammansättningar inte överensstämmer eller 

efterlevs då det gäller antalet representanter för fritidscentrets styrelse enligt 

stadgarna. 

i
f I Utdragsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(33) 

T elmik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 40 folis

Dnr: KS/2020:453

Sammansättning av de styrelserna som rapporterat in sina 

årsmöteshandlingar visar på att det är i princip samma representanter i 

Fritidscentret, Fridafors IF och Skytteföreningens ungdomssektion, vilka är 

de tre konstellationerna som nu utgör Fritidscentret. 

Samt att fyra utav dessa personer är desamma som innehar anställning i 

Fritidscentret, som enligt de nu kompletterade räkenskaperna utgör 

lönekostnader om 1 miljon kronor på en total omsättning på 1,5 miljoner 

kronor. 

Även medlemshanteringen för Fridafors IF har granskats, då deltagande vid 

sommarläger eller tecknande av gymkort per automatik ger medlemskap i 

Fridafors IF. Detta bedöms som det enda sättet att få in medlemmar i 

medlemsregistret, då det saknas kontinuerlig egen verksamhet med aktiva 

medlemmar. 

Enligt marknadsföringen på Fritidscentrets hemsida så riktar sig stor del av 

verksamheten till företagsevent, svensexor/möhippor, san1t stuguthyrning 

och att hjälpa till i samhället med omnejd att utföra diverse tjänster som att 

skotta snö. Detta kan jämställas med kommersiell verksamhet såsom bedrivs 

av fle1ialet evenemangscentra eller campingplatser. Föreningen har F

skattsedel. 

Sommarläger för personer med funktionsnedsättning är en årlig 

återkommande verksamhet för Fritidscentret. Till föna årets läger anmälde 

Tingsryds kommun två deltagare, platserna betalades i sin helhet av vård

och omsorgsförvaltningen. 

6 dagars läger kostar 7 000 kronor och 12 dagars kostar 14 000 kronor, 

enligt anmälningsformuläret på hemsidan. 

Alliansen har sedan lång tid tillbaka en kvarstående skuld till Kommunen på 

100 000 kronor. Det ursprungliga lånet var på 200 000 kronor och senast 

begärda uppskov på kvarvarande skedde 2012 (KS Au), därefter finns inga 

diarieförda handlingar beträffande avbetalning på detta lån. 

Fridafors fritidscenter har ett avtal om markanende till 2023-10-31 på 

Tings1yd Bjällernäs 1 :224, där avtalet upplåtits utan avgift mellan Tekniska 

förvaltningen och Fritidscentret. 

I 

Utdrngsbestyckande 



�Tingsryds 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 40 fmis

Dnr: KS/2020:453

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Birgitta Arvidsson (KD) yrkar att ärendet beslutas i teknik- och 

utvecklingsutskottet då utskottet har delegation i ärendet. 

Besluts gång 

Ordföranden finner att teknik- och utvecklingsutskottet beslutar i enlighet 

med hennes yrkande. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse med utredning 2020-03-03

2. Kofu beslut om utredningsuppdrag

3. Stadgar för Fridafors Fritidscenter

4. Årsmötes/konstituerandeprotokoll

5. Anställningsavtal

6. MarkatTende

7. Ansökan om verksamhetsstöd 2020

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Ekonomichef 

Teknisk chef 

Utvecklingschef 

I Ut<mlgsbestyckande 



�Tingsryds 
�kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 41

Verksamhetsstöd för föreningar 2020 
Dm: KS/2020:451 

Beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet godkänner 2020 års

verksamhetsstöd enligt sammanställning.

2. Teknik- och utvecklingsutskottet godkänner inte ansökningar om

verksamhetsstöd inkomna efter sista ansökningsdatum 2020-02-

15. Eventuellt undantag är Fridafors Skytteförening.

3. Nästa års sista ansökningsdatum för verksamhetsstöd ska vara 15

februari 2021.

4. Ansökningsperioden för 2021 är mellan 1 december 2020 och 15

februari 2021. Föreningarna ska ansöka med årsmöteshandlingar

som grund.

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsstödet 2020 har hanterats av Utvecklingsavdelningen, som stöd 

och grund till nivåerna har Riktlinjer för föreningsstöd som fastställdes 

2019-10-25 och Regler för föreningsstöd version 2 använts i samband med 

dialogmöten för vissa föreningar. 

Ansökningstiden har tidigarelagts sedan 2019 från den 30/4 till 15/2, 

utlysningen av det ändrade datumet har skett via brevutskick till samtliga 

föreningar, annons i Tings1yds allehanda, påminnelse på Tingsryds 

kommuns hemsida och Facebook. 

Ledamöterna uttalar sin uppskattning över den stora och breda verksamheten 

som finns inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-02-28

2. Samtliga inkomna bidragsansökningar.

3. Sammanställning Verksamhetsstöd 2020.

I Utdrngsbesfyrkande 



�Tingsryds 
�kommun 

Telmik- och utvecklingsutskottet 

§ 41 fmis

Dm: KS/2020:451

Beslutet skickas till 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-03-10 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Justerare 

Utvecklingschef 

Fri tidssamordnare 

I Utdragsbesty,k,nde 

20(33) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 42

Sommarlovsaktiviteter 2020 

Dm: KS/2020:470 

Förslag till beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen

godkänna sommarlovsaktiviteter för 300 tkr år 2020 med

finansiering från kommunstyrelsens ackumulerade överskott.

Sammanfattning av ärendet 

Genom statliga bidrag har gratis sommarlovsaktiviteter under åren 2016-

2019 kummt erbjudas till alla barn och ungdomar i kommunen mellan 6 och 

15 år. Verksamheten har i huvudsak bedrivits genom föreningslivet och har 

upplevts som en positiv åtgärd för både barn, ungdomar och föreningar. 

Exempel på verksamhet som bedrivits är bland annat gratis simskola, 

handbollsskola, fritidsgård, fotbollsskola, djurens dag, barnens dag, 

scensommar m.m. 

I statens budget för 2020 finns inte längre något bidrag för denna typ av 

aktiviteter med. Om aktiviteterna ska genomföras även sommaren 2020 
måste således finansiering ske i den kommunala budgeten. Föreslås att 

finansiering i så fall sker genom kommunstyrelsens upparbetade överskott 

från tidigare år. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om aktiviteten ska genomföras 

2020 och i så fall hur finansiering ska ske. Användning av överskott regleras 

i fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. Enligt riktlinjerna får 

nämndernas ianspråktagande av positivt eget kapital endast avse 

engångskostnader för det enskilda budgetåret och måste godkännas av 
kommunstyrelsen (vars bedömning ska baseras på kommunens totala 

resultatnivå). 

Kommunstyrelsen ackumulerade överskott i 2019 års bokslut uppgår till 
2 505 tkr. Den planerade åtgärden utgör en engångskostnad och det begärda 
beloppet (300 tkr) ryms med god rnm·ginal i nämndens ackumulerade 

överskott. 

I Utdrng,bcsty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 42

Dm: KS/2020:470

Vid kommunstyrelsens bedömning av totala resultatnivån måste beaktas att 

budgeterat resultat ( + 10,5 mkr) samt tillkommande intäkter från förändrad 

kostnadsutjämning ska utgöra åtgärdsplan för reglering av 2019 års 

ackumulerade balanskravsunderskott. Då 300 tkr i sammanhanget är ett 

förhållandevis litet belopp bedöms den aktuella aktiviteten inte nämnväti 

påverka kommunens möjlighet att reglera balanskravsunderskottet. 

I praktiken innebär detta att kommunstyrelsen ges godkännande att 

överskrida sin budget med 300 tkr år 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-03

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbosty,kandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 43

Förslag till riktlinje för anläggningslån och borgen 
Dnr: KS/2020:258 

Förslag till beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att riktlinjer för kommunala anläggningslån och borgen för
föreningar ska tas fram.

2. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att

uppdra åt utvecklingschefen att ta fram dessa riktlinjer.

3. Möjlig tidplan ska följas.

Sammanfattning av ärendet 

Tingsryds kommun äger ett stö1Te antal anläggningar avsedda för kultur- och 

fritidsändamål, såsom idrottsplatser, fotbollsplaner, konsertlokal, ishall, 
badhus med mera. Det finns också några idrottsanläggningar som helt ägs av 
föreningarna själva. 

Historiskt sett har kommunala lån till föreningar förekommit, men vaije fall 
har haft sin egen process och bedömning, utan någon gemensam hållning att 

luta sig emot. Detta ger en osäkerhet både för den som söker och för 
kommunen i handläggningen av förfrågan. Risker med detta är olikvärdig 
och eventuellt osäker bedömning och även att lösningarna blir 
speciallösningar som är tunga att hantera juridiskt och administrativt. 

Det finns idag exempel på kommuner som har fastställda riktlinjer för 
anläggningsslån, Borås stad är ett sådant. Sedan finns det många kommuner 
likt Tingsryd som även nyligen har beviljat lån till föreningsägda 
anläggningar utan stöd av fmmella och beslutade riktlinjer. 

Riktlinjerna är tänkta att säkerställa en säker och likvärd behandling av 
kommande förfrågningai· om ett kommunalt lån i syfte att investera i 
föreningsägda anläggningar. 

if 
I 

Utdrngsbestyckande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 43 fo1is"

Dnr: KS/2020:258

En grund för riktlinjerna bör vara att de krav som gäller för att få 

föreningsstöd redan uppfylls av föreningen. Utöver detta behöver föreningen 

beskriva ett antal delar kopplat till den tänkta investeringen. Exempelvis 

vilka andra finansieringsalternativ har undersöks, en budget för drift- och 

underhåll, visa på en fö1måga att kunna betala ränta och ammiering på det 

efterfrågade lånet med mera. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse med möjlig tidplan 2020-02-27
2. Broschyr "Krav för att få föreningsstöd"

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

if-
I Utdrng,bosty,kande 
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�kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Telmik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 44

Utveckling av Tingsryds centrum. Information om 

nuläge 
Dnr: KS/2019:270 

Beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet tar emot infmmationen.

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingschef Henrik Paulsson informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. PP-presentation av utvecklingschefHenrik Paulsson

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-13, § 118

3. Kommunstyrelsen 2018-12-17, § 314

J.6r I 
p-

I
Utdrngsbestyckande 

25(33) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 45

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Punkt 2.1.13 - investeringar 
Dm: KS/2020:50 

Förslag till beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att investeringsanslag enligt punkt 2.1.13 i delegationsordningen
även ska delegeras till avdelningschef och enhetschefer. Delegation
till förvaltningschef kvarstår.

2. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår även kommunstyrelsen
bevilja att beloppet höjs till 2 mkr.

3. Teknisk chef Jonas Weidenmark ska redogöra för ärendet på
kommunstyrelsens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet 

Enligt punkten 2.1.3 i delegationsordningen är fördelning av 
investeringsanslag- upp till 1 mkr per investeringsobjekt- delegerat till 
förvaltningschef. Detta innebär att kommunchefen ska besluta i dessa 
ärenden. De flesta investeringar uppgår eller överstiget 1 mkr. Detta gäller 
särskilt tekniska avdelningen. 

Behov föreligger att delegera dessa beslut även till avdelningschef och 
enhetschefer. Det föreligger även behov att öka upp beloppet till 2 mkr. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att teknisk chef Jonas Weidenmark redogör för 
ärendet på kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att teknik- och utvecklingsutskottet beslutar i enlighet 
med Anna Johanssons (C) yrkande. 

I 

Utdrngsbescy,kande 



�Tingsryds 
�kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 45 forts

Dm: KS/2020:50

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-02

2. Delegationsordning för kommunstyrelsen, senast reviderad

2020-01-20, 18

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Teknisk chef Jonas Weidemnark 

I Utdragsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 46

Avfallsplan (SSAM) för Tingsryds kommun. 

Sammanställning av yttranden från nämnder och 

styrelser 
Dnr: KS/2019:2004 

Förslag till beslut 

1. Teknik- och utvecldingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avge

följande remissvar angående förslaget till ny avfallsplan:

"Tingsryds kommun anser att avfallsplanen är ambitiös, tydlig och 

väl strukturerad. Målen, indikatorerna och aktiviteterna är 

välfo1mulerade men ställer höga krav på kommunen. Förslaget till ny 

avfallsplan innebär att Tingsryds kommun får ett fortsatt st01i ansvar 

för arbetet kring avfallshanteringen, för det förebyggande arbetet och 

för nerskräpning. För många av delmålen och tillhörande aktiviteter 

anges kommunen som ansvarig. Det här arbetet kommer att kräva att 

det, inom respektive kommun, finns en organisation med ett uttalat 

ansvar för renhållningsarbetet inom kommunen och att det även 

avsätts resurser för detta arbete. Det senare blir ett problem då 

kommunens resurser för avfallshanteringen överflyttats till SSAM i 

samband med bildandet av det kommunägda avfallsbolaget." 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (2016:782) ska kommunen ha en 

avfallsplan. A vfallsplanen utgör tillsammans med kommunens lokala 

föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för kommunen. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-23 beslut om att uppdra åt Södra 

Smålands Avfall och Miljö (SSAM) att ta fram en gemensam avfallsplan för 

de kommuner som är delägare i SSAM samt att delta i arbetet med att ta 

fram planen. 

Under år 2019 har ett förslag till en gemensam avfallsplan arbetats fram 

under ledning av SSAM och med en arbetsgrupp med minst en deltagare per 

kommun. SSAM:s ledningsgrnpp har fungerat som styrgrnpp för arbetet. 

I Utdrngsbestyckand, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 46 fmis

Dnr: KS/2019:2004

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-20 om samråd samt utställning av 

förslaget på avfallsplan samt miljöbedömning med syfte att hämta in 

skriftliga utlåtanden från nämnder, styrelser, allmänheten och övriga 

intressenter. Samrådet skulle ske under perioden 2020-01-27 - 2020-03-02. 

Kommunstyrelsen skall nu besluta om Tings1yds kommuns gemensamma 

svar på förslaget. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse med sammanställning av yttranden, 2020-03-04

2. Samrådshandling

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

I Utdragsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 47

Försäljning av del av Väckelsång 8:37 
Dm: KS/2019: 1199 

Förslag att beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att

föreslå kommunfullmäktige att försälja av del av Väckelsång

8: 3 7 enligt förslag.
2. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att

föreslå kommunfullmäktige att försäljning ska ske i enlighet

med gjord fastighetsvärdering.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tog beslut med avsikt att avyttra Väckelsång 8:37, del av, 

till fastighetsägare för Väckelsång 16: 1. Beslutet upphävdes av 

förvaltningsrätten då beslutet inte fattades i rätt instans enligt rådande 

delegationsordning. 

Inriktning kvarstår och ärendet har kompletterats med värdering av 

fastigheten i fråga. 

Området som ska försäljas är planlagt som odling och betes/skogsmark 

enligt rådande detaljplan. Markområdet säljs direkt till Väckelsång 16: 1 

fastighetsägare för genom värdering fastställt pris. Köparen står för samtliga 

kostnader förenade med köpet. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-01-31

2. Fastighetsvärdering

3. Karta

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

lf I
Utdrngsbesty,kande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 48

Beslut om VA-enhetens investeringsbudget 
Dm: KS/2020:461 

Förslag till beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen

bevilja 4500 mkr till VA-investeringar enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet 

I tekniska avdelningen, VA-enhetens investeringsbudget för 2020 finns det 

totalt 12 500 tkr avsatta till investeringsprojekt. Beslut över 1 mkr ska 

beslutas av nämnd, enligt nu gällande delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-03-02

2. VA-enhetens investeringsbudget

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbesty,kandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 49

VA-handlingsplan för Tingsryds kommun. Information 
Dm: KS/2019:1782 

Beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet 

VA-chef Carina Axelsson redogör för ärendet. 

Tings1yds kommuns VA-plan består av tre delar: 
• VA-översikt ( samhällsviktiga verksamheter)
• VA-policy (antagen av kommunfullmäktige 2019-06-24, § 126)
• VA-handlingsplan (antagen av kommunstyrelsen 2020-02-24, § 46)

Nästa steg är vattenförsöijningsplan för Tings1yds kommun ska tas fram 

Broschyr "nyttan med bättre vatten" från Vattenmyndigheterna delas ut till 

ledamöterna. 

� IUtdragsbosty,kando 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(33) 

Teknik- och utvecklingsutskottet 2020-03-10 

Justerare 

§ 50

Kyrkö Mosse - bilkyrkogården. Bjällerhult 1 :32 och 

3:11 
Dnr: KS/2020:521 

Beslut 

1. Teknik- och utvecklingsutskottet tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Fohlin (C) önskar info1mation om underhåll mm av Kyrkö Mosse, 

bilkyrkogården i Ryd. 

Näringslivsutvecklare Rose-Marie Svensson informerar i ärendet. 

Kommunen har an-ende på 49 år. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-05, § 265, om åtgärder att ställa i 

ordning och skapa ökad säkerhet vid Kyrkö Mosse. 

Jan Johansson är kontaktperson och guide för Kyrkö Mosse. Rose-Marie 

Svensson är kommunens kontaktperson. Hon kommer att ta kontakt med Jan 

Johansson för underhållsåtgärder 2020. 

Mindre röjningsarbeten behövs, eventuellt utöka parkeringsplatsen på grund 

av många besökare, fylla på grus på stigar, nya mindre skyltar behöver sättas 

upp och en ny stor träskylt. Det behövs städning på grund av vandalisering 

och nedskräpning 

Utvecklingschef Henrik Paulsson informerar att det finns 

20 tkr årligen för underhåll mm i utvecklingsavdelningens budget. 

I Utdragsbcsty,kande 


